
: هـل تعظـيم املـتكلم نفسـه صـفة مـدح أو فإن قيـل . (( إنا ))يف هذه اآلية فوائد ؛ منها: بيان عظمة اهللا ؛ لقوله: 

املتعــال املســتحق  صــفة ذم ؟ نقــول: أمــا بالنســبة هللا عزوجــل فهــي صــفة مــدح الشــك ؛ ألنــه جــل وعــال هــو املتكــرب

للحمد واملدح ؛ أما من اإلنسان فهذا فيه تفصيل ، قد يكـون مـن املستحسـن أن تعـرب عـن نفسـك بصـيغة التعظـيم 

إذا كان يف ذلك إهانة لألعداء وبيان ملنزلته فإن التعظيم يف هذا املكان أمر ممـدوح ، قـال النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه 

بغضــها اهللا إال يف هــذا املــوطن ، وملــا كانــت رســول قــريش تــأيت إىل الرســول وســلم يف مشــية خــيالء إن هــذا مشــية ي

صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم يف صــلح احلديبيــة كــان املغــرية بــن شــعبة واقفــا علــى رأســه ومــع الســيف ، وهــذا تعظــيم ؛ 

إغاظـــة  ينهــى عنــه ، الرســـول كــان ينهــى يـــأمر املصــلني خلــف مـــن كــان قاعــدا أن يصـــلوا قعــودا لكــن يف هـــذا املقــام

األعـداء كـان ممـدوحا ، كمـا أنـه عليــه الصـالة والسـالم يف تلـك احلـال كــان إذا بصـق البصـاق يتلقـاه الصـحابة رضــي 

اهللا عــنهم بأيـــديهم ميســـحون بـــذلك وجـــوههم وصـــدورهم ومل يكـــن يفعلــون هـــذا يف كـــل حـــال لكـــن إغاظـــة للكفـــار 

إىل قــريش مــاذا قــال ؟ قــال دخلــت علــى امللــوك وكــانوا يقتتلــون علــى ... وقــد أثــر هــذا يف رســول قــريش ؛ ملــا رجــع 

وكسرى وقيصر والنجاشي فلم أرى أحدا يعظنه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب حممد حممدا عليه الصـالة والسـالم 

؛ املهــم أن مــن التواضــع أن يــذكر اإلنســان نفســه بصــيغة املفــرد ؛ لكــن يف مقــام ينبغــي فيــه أن يكــون معظمــا لنفســه 

ومن فوائدها: علو اهللا عزوجل ، علـو اهللا ؛ لقولـه:  غي أن يذكر اللفظ الدال على التعظيم .معتدا بشخصه فإنه ينب

و النــزول ال يكــون إال مــن علــو ، والقــرآن كــالم اهللا ، فــإذا كــان القــرآن نــازال لــزم أن يكــون املــتكلم بــه  (( أنزلنــا ))

 . (( أنزلنـا إليـك الكتـاب ))؛ لقولـه:  غـري خملـوقومن فوائدها: أن القـرآن كـالم اهللا ، أن القـرآن كـالم اهللا  عاليا .

(( وأنـزل لكـم وقـال:  (( وأنزلنـا مـن السـماء مـاء طهـورا ))فإن قال قائل: هذا االستدالل ممنـوع ؛ ألن اهللا قـال: 

خملوقـة فـال يلـزم مـن إنـزال اهللا  هوكـل هـذ (( وأنزلنا الحديـد فيـه بـأس شـديد ))وقال:  من األنعام ثمانية أزواج ))

أن يكــون غــري خملــوق ؟  فــاجلواب أن يقــال: هــذه أعيــان قائمــة بنفســها منفصــلة عــن منزهلــا ؛ ألــيس كــذلك ؟ ئا شــي

بلى ؛ أما القرآن فهو كالم والكالم ليس عينا قائمة بنفسه بل هو وصف للمتكلم فإذا كان اهللا أنزلـه لـزم أن يكـون 

ومــن فوائــدها: املنقبــة العظيمــة حملمــد  ون خبلــق القــرآن . اهللا فوقــه ؛ وــذا بطلــت شــبهة اجلهميــة واملعتزلــة الــذين يقولــ

ومـن فوائـدها: جـواز كتابـة القـرآن ؛ وهـذا أمـر  . (( إنا أنزلنـا إليـك الكتـاب ))صلى اهللا عليه وآله وسلم ؛ لقوله: 

متفــق عليــه بــني األمــة بــل قــد تكــون كتابتــه واجبــة ؛ ولكــن علــى أي وجــه يكتــب ؟ أبــاحلروف الالتينيــة أم بــاحلروف 

العربية وخبط الكويف أو اخلط الفارسـي أو بـأي شـيء ؟ أحسـن مـا يكتـب بـه أن يكـون علـى حـرف العثمـاين ، هـذا 

هــل جيــوز أن يكتــب علــى غــري هــذا الوجــه بالقواعــد املعروفــة عنــد النــاس ، مــثال الصــالة أحســن مــا يكــون ؛ لكــن 

يكتبهــا الم ألــف بعــدها هــاء ، الزكــاة كــذلك ؟ أو نكتبهــا علــى اخلــط العثمــاين ؟ للعلمــاء يف هــذا قــوالن بــل ثالثــة ؛ 



أن يكتـب حسـب القواعــد  األول أنـه جيـب أن يكتـب بـاخلط العثمـاين وإن خـالف القواعـد املعروفـة ؛ و الثـاين جيـب

العرفيــة حــىت ال خيفــى علــى العامــة ؛ ألن العامــة لــو ال أــم يتلقــون الزكــاة مــن أفــواه العلمــاء ــذا اللفــظ لنطقــوا ــا 

حســب الكتابــة " الزكـــوة " وكــذلك ... وأمثالـــه ؛ فيجــب أن يكتـــب بــاخلط العـــريف حــىت ال يشـــتبه النــاس ؛ والقـــول 

التعلـيم فليكتـب بـاخلط العـريف ألنـه أقـرأ ، وإذا كـان املقصـود الـتالوة وحنـن نـتكلم  الثالث تفصيل ، إذا كـان املقصـود

أو نكتـب لقـوم يعرفــون القـرآن كتابــة فيكـون بــاخلط العثمـاين ؛ ومل نــر أحـد جــوز أن يكتـب القــرآن بشـكل رســوم أو 

(( ن والقلــم جبــل ،  يكتبهــا بصــورة (( الجبــال ))كتبهــا بصــورة طــائر ،   (( والطيــر ))ســيارات أو مــثال إذا كتــب 

؛ وهـو إىل االسـتهزاء بكتـاب اهللا أقـرب منـه إىل التعظـيم ، صورة نون ، هذا مـا أرينـا أحـد يكتبها بوما يسطرون )) 

باحلدود الشرعية ، أرأيت لو قال قائـل: أنـا أريـد أن أقـدس الكتـاب العزيـز وأمحلـه  والتعظيم له حدود البد أن يكون

حلاجة ، أنا أحب القرآن خلوا معي دائما ، مـاذا يكـون ؟ يصـح هـذا أو مـا يصـح يف جييب حىت يف موضع القضاء ا

(( قـل هـو اهللا أحـد اهللا الصـمد لـم يلـد ولـم ؟ ما يصـح ؛ ألن التعظـيم يف حـدوده ؛ تكتـب مـثال علـى جـدرانك 

ى شـكل قصـر ما تقدر تقرأها ، إذا يراها إنسان ما يقدر يقرأها ؛ ألا صـنعت علـ يولد ولم يكن له كفوا أحد ))

، ورمبــا تكتــب علــى شــكل البيــت الــذي كتبــت يف جملســه ، هــذا ال ... ؛ لكــن مــع األســف أن النــاس اآلن صــاروا 

يتعبــدون هللا تعــاىل علــى غــري بصــرية ، وال أظــن إن شــاء اهللا أن حــاملهم علــى هــذا امتهــان القــرآن ولكــن احلامــل هلــم 

أخطئــوا يف هــذا ؛ وكــم مــن إنســان أراد خــريا لكــن أخطــأ يف  علـى هــذا حمبــة القــرآن مبــا نــدري والعلــم عنــد اهللا لكـنهم

مبــا ال يــدع جمــاال للشــك أن التمســك بــه هــو  ومــن فوائــدها: وصــف القــرآن املــنهج واملســري املوصــل إىل هــذا اخلــري .

القـرآن فإذا أرادت األمة العز والتمكني والنصر فلتقم قائمة بـالقرآن الكـرمي ؛ ألن  (( بالحق ))؛ لقوله:  اخلري لألمة

(( تحكـم ))  ومن فوائدها: إثبات العلل يف أفعـال اهللا الشـرعية والكونيـة ؛ مـن أيـن تؤخـذ ؟ مـن قولـه: نزل باحلق .

ألن الـالم للتعليــل ، والشــك أن تعليــل أحكــام اهللا عزوجـل ثابتــة ثبوتــا قطعيــا ال إشــكال فيـه وأــا مــن متــام صــفاته ؛ 

كمــه حلكمــة ، وقــالوا إن أفعــال اهللا مــا هلــا حكمــة ألنــه ال يســأل عمــا أن يكــون فعــل اهللا تعــاىل أو حوقـد أنكــر قــوم 

يفعل وهم يسألون وأنه يفعل رد املشيئة ؛ لكنهم أخطئوا ، أخطئوا باستدالهلم وأخطئوا حبكمهم ؛ ألننا لـو رفعنـا 

ومـا خلقنـا السـموات (( احلكمة عن أحكام اهللا وأفعاله لكان أحكامه وأفعاله لعبا وهلوا ولغـوا واهللا عزوجـل يقـول: 

(( ومـا خلقنـا ويقـول عزوجـل:  واألرض وما بينهما باطال ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا مـن النـار ))

ويقـول جـل وعـال:  السموات واألرض وما بينهما العبين ما خلقناهمـا إال بـالحق ولكـن أكثـرهم ال يعلمـون ))

(( أيحسـب اإلنسـان أن يتـرك سـدى ويقـول تعـاىل:  رجعـون ))(( أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينـا ال ت

إىل غري ذلك من اآليات الدالة على أن األفعال بال حكمة لعـب وهلـو وسـدى وعبـث ؛ والغريـب أن اسـتدالهلم  ))



أيضــا اآليــة دليــل علــيهم ، اآليــة دليــل علــيهم ؛ ألنــه ال  (( ال يســأل عمــا يفعــل ))العقلــي ، نعــم اســتدالهلم باآليــة 

ل عما يفعل لكما حكمته أفعاله كلها ما حتتاج إىل سؤال معروف حكمتها وواضح وقد ختفى علينا لكـن هـذا يسأ

هو األصل ؛ أما حنن فنسـأل ؛ وأمـا تعلـيلهم بأنـه لـو كـان يفعـل حلكمـة لكانـت أفعالـه واجبـة ألن احلكـيم جيـب أن 

؛ فنقول: وليكن ذلك ، وليكن هذا ، لكن من الذي أوجـب عليـه هـذه األفعـال ؟ هـو اهللا ما تقتضيه احلكمة  تبعي

(( ... فقـال: ... اهللا باهلـدى والبيـان للنـاس ؛ وأمـا (( كتب ربكم على نفسه الرحمة )) (( إن علينـا للهـدى )) 

  . وإن لنا لآلخرة واألولى ))

  عن كون اإلنسان حارثا ومهاما ؟ السائل :

كـن اإلنسـان  اهلمـة أبـدا ؛ نسان حارث ومهام ، كل إنسان حارث ومهام البد أن يكون لك مهة ، ما مياإل الشيخ :

  نفسه ينظر أيهما أكثر حسناته أم سيئاته ؛ ألنه حىت يف حال الغفلة اليت ذكرت ... البد ينظر إذا كان عاقال

  عن تغري اخلطاب من الغيبة إىل احلاضر مثال ؟ السائل :

من بالغة القرآن ؛ ألن صيغة اخلطاب بصيغة الغائب مـن املـتكلم غالبـا تكـون بـالعودة ، كـأن يقـول: هذا  الشيخ :

  امللك يأمر بكذا وكذا ، وأيضا موجود هنا يف املراسم امللكية حنن فالن وحنن فالن .

 تكــن وال اهللا أراك بمــا النــاس بــين لــتحكم بــالحق الكتــاب إليــك أنزلنــا (( إنــاأعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ؛ 

 ال اهللا إن أنفســهم يختــانون الــذين عــن تجــادل رحيمــا وال غفــورا كــان اهللا إن اهللا خصــيما واســتغفر للخــآئنين

(( إنــا أنزلنــا إليــك الكتــاب بــالحق لــتحكم بــين النــاس بمــا تتمــة فوائــد اآليــة:  . أثيمــا )) خوانــا كــان مــن يحــب

أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛مل نكمل فوائد اآلية السـابقة وهـي قولـه  . أراك اهللا وال تكن للخائنين خصيما ))

مـن فوائـدها: تفـويض األمـر إىل النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه  . (( ... لتحكم بين الناس بما أراك اهللا ... ))تعاىل: 

ك ، مث إن مل يكـــن ويتفـــرع علـــى هــذه الفائـــدة: أن لـــه أن جيتهـــد وهـــو كـــذل وســلم للحكـــم بـــني النـــاس مبـــا أراه اهللا .

( إنكـم تختصـمون إلـي ولعـل اجتهاده موافقا للواقع فال شيء عليه ؛ وهلذا قـال النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم: 

بنحو مما أسمع منه فمن قضيت له مـن حـق أخيـه شـيئا بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له 

ومـن فوائــدها: ـي النــيب صـلى اهللا عليــه وآلـه وســلم أن  فإنمـا أقطــع لـه قطعــة مـن النــار فليسـتقل أو يســتكثر ) .

ويتفرع على ذلـك: أنـه ال حيـل للمحـامني أن  (( وال تكن للخائنين خصيما )) .يكون خماصما للخائنني ؛ لقوله: 

يتولــوا ... مــن أجــل االنتصــار ملــن وكلــه ال للحــق ، كمــا هــو شــأن كثــري مــن احملــامني اليــوم جتــده حيــامي لشــخص يف 

ومـن فوائـدها: أن النـيب  ات ال من أجل أن يصل إىل احلق ولكن من أجـل أن يغلـب عـوض مـا شـرط لـه .املخاصم

صلى اهللا عليه وآله وسلم ال يعلم الغيب ؛ وهذا يعلم بسبب نزول اآليـة ، وسـبب نـزول اآليـة أظـن أنـا قلنـا لكـم ؟ 



اه وملـا علـم أن النـاس علمـوا بـذلك محلـه ال ، طيب أن رجال من األنصار قيل أنه منافق واهللا أعلم سرق درعا وأخفـ

ووضعه يف بيت رجل آخر قيل إنه يهودي وقيل غري يهودي من أجل أن يـتهم هـذا الـذي وضـع يف بيتـه وملـا أحـس 

ذهبـوا إىل النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم وقـالوا إن صـاحبنا مل  قومه بأن األمر بلغ النيب صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم

صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم مـن ذلـك حـىت يـربأ ؛ ألـم قـالوا لـه إن  رق غريه ، يريـدون أن يربئـه النـيبيسرق وإمنا السا

، فهـم النـيب صـلى اهللا مل تربئ فإن النـاس سـوف يتكلمـون فيـك لكـن إذا جـاءت براءتـه مـن عنـدك أسـكتت النـاس 

فسـرين أنـه أي الـذي وضـعت يف بيتـه عليه وآله وسلم يف ذلك لثقته ألصحابه وعدم ثقته باليهود على قول أكثر امل

(( ومعـــىن (( وال تكـــن للخـــائنين خصـــيما )) فـــأنزل اهللا عليـــه هـــذه اآليـــات ... قـــال:  هـــذه الســـرقة كـــان يهـــودي

  أي خماصما له ، وفعيل تأيت مبعىن مفعل ، مثل قول الشاعر:  خصيما ))

  ابي هجوع أمن ريحانة الداع السميع   يؤرخني وأصح                            

(( مث قــــال اهللا تعــــاىل:  ؟ (( واســــتغفر اهللا إن اهللا كــــان غفــــورا رحيمــــا ))تفســــري اآليــــة:  الســــميع مبعــــىن مســــمع .

أي اطلــــب مغفرتــــه ، واملغفــــرة هــــي ســــرت الــــذنب  واســــتغفر اهللا إن اهللا كــــان غفــــورا رحيمــــا )) (( اســــتغفر اهللا ))

(( اجلملــة صــلتها مبــا قبلهــا التعليــل ،  كــان غفــورا رحيمــا ))(( إن اهللا  والتجــاوز عنــه يعــين إســقاط العقوبــة عنــه ؛ 

(( واسـتغفر اهللا إن اهللا  فوائـد اآليـة:  ألنه جـل وعـال يغفـر ويـرحم كـل مـن اسـتغفره وطلـب املغفـرة . استغفر اهللا ))

هـؤالء فيـه يستفاد من هذه اآلية الكرمية: أن هم النيب صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم وميلـه إىل  . كان غفورا رحيما ))

احلكـم وأن  فيؤخـذ منهـا أنـه جيـب علـى احلـاكم أن يتـأىن (( واسـتغفر اهللا ))شيء من التقصري ؛ وهلذا قال اهللا لـه: 

ومن فوائدها: أن النيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ميكـن أن يقـع منـه  السيما مع وجود قرائن . ال يتعجل بل يرتيث

منـه الـذنب إال ذنبـا منـايف مقتضـى الرسـالة مثـل اخليانـة والكـذب ومـا  الذنب ، وهـذا هـو احلـق ، وأنـه ميكـن أن يقـع

أشبه ذلك ؛ وقال بعض أهل العلم إن النيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ال ميكـن أن يـذنب وأن املـراد بذنوبـه ذنـوب 

ول فـإن اهللا تعـاىل أمته ، أو أن املراد بذلك تعليمه ليتعلم األمة أو لتتعلم األمة ؛ ولكن هذا ليس بصـحيح ؛ أمـا األ

 (( اســتغفر لــذنبك ))والقــرآن منــزه عــن التكــرار يعــين لــو قلنــا (( اســتغفر لــذنبك وللمــؤمنين والمؤمنــات )) قــال: 

تكـــرارا ال فائـــدة منـــه ؛ وأمـــا كونـــه نبيـــا فـــال ميكـــن أن  (( وللمـــؤمنين والمؤمنـــات ))أي ذنـــوب أمتـــك لكـــان قولـــه: 

يكون اإلنسان بعـدها خـريا منـه قبلهـا ، فهـذا آدم عليـه الصـالة والسـالم   يذنب فنقول إن الذنب إذا تلته التوبة فقد

(( وعصـى آدم ربـه كان من األنبياء فأذنب فصار منزلته وحاله بعد الذنب أكمل مما قبـل الـذنب ؛ ألن اهللا قـال: 

نـب خبـالف نعم النيب عليه الصالة والسـالم معصـوم مـن أن يقـر علـى ذ وهداه )) فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه

غريه مبعىن أنه إذا أذنب فالبد أن يستغفر بتنبيه اهللا له أو بتنبهه هو ؛ أما غريه فليسـت لـه هـذه امليـزة ؛ وهـذا يظهـر 



ومــن فوائــدها: إثبــات هــذين االمســني مــن أمســاء اهللا ومهــا: الغفــور والــرحيم ؛ فبــالغفور  بــه الفــرق بــني األنبيــاء وغــريه .

ومــن  ذنوب وبالرمحــة حصــول املطلــوب أن اهللا ييســر لإلنســان مبــا تكــون بــه رمحــة اهللا .زوال املكــروه أي زوال آثــام الــ

فوائـدها: مــا اسـتنبطه بعــض العلمـاء مــن أنـه ينبغــي ملــن اسـتفيت أن يقــدم بـني يــدي جنـواه االســتغفار ؛ ألن اهللا تعــاىل 

ني معرفـة الصـواب ، كمـا قـال وألن الـذنوب حتـول بـني اإلنسـان وبـ (( واستغفر اهللا ))مث قال:  (( لتحكم ))قال: 

فهــم مل  (( إذا تتلــى عليــه آياتنــا قــال أســاطير األولــين كــال بــل ران علــى قلــوبهم مــا كــانوا يكســبون ))تعــاىل: 

يقولوا إن القرآن أساطري األولـني إال ألنـه حيـل بيـنهم وبـني معرفـة حقيقتـه بسـبب الـذنوب الـيت رانـت علـى قلـوم ؛ 

ذا أراد أن يفيت أن يقدم بني يـدي فتـواه االسـتغفار السـيما إذا التبسـت عليـه املسـألة وهذا القول وجيه أن اإلنسان إ

واشتبه عليه احلكم فهو يـدعوا بـذلك وكـذلك يـدعوا بقولـه " إهـدين ملـا اختلـف فيـه مـن احلـق بإذنـه إنـك ـدي مـن 

اهللا ال يحـب مـن كـان (( وال تجادل عن الذين يختـانون أنفسـهم إن تفسري اآليـة:  تشاء إىل صراط مستقيم " .

ــا أثيمــا )) مسيــت ال ناهيــة ، واادلــة هــي ممــاراة اخلصــم مــن أجــل الظهــور عليــه ؛  (( ال تجــادل ))قولــه:  . خوان

؛ وإمــا مــن اجلدالــة وهــي األرض وكــأن بــذلك إمــا مــن اجلــدل وهــو فتــل احلبــل وإحكامــه ألن اــادل حيكــم حجتــه 

يــه احنــراف ؛ وعلــى كــل حــال فهــي املمــاراة املدافعــة مــن أجــل اــادل يطــرح خصــمه علــى األرض حــىت ال يكــون ف

والنهـي عـن اادلـة هـل يسـتلزم وقوعهـا ؟ اجلـواب: ال ،  (( وال تجادل عن الذين يختـانون أنفسـهم ))الظهـور ؛ 

قــد ينهــى اإلنســان عــن الشــيء وإن مل يقــع لكنــه قــد يقــع ، ينهــى عــن شــيء متوقــع غــري واقــع ؛ فــال يلــزم مــن قولــه 

ـــه وآلـــه وســـلم جـــادل عـــنهم  (( وال تجـــادل ))تعـــاىل:  (( وال تجـــادل عـــن الـــذين أن يكـــون النـــيب صـــلى اهللا علي

أي يطلبـــون هلـــا خيانـــة فيوقعوـــا فيهـــا ، وهـــم هـــؤالء الـــذين قـــالوا إن صـــاحبنا مل يســـرق وإن  يختـــانون أنفســـهم ))

 ال حيــب مــن كــان خوانــا أثيمــا وإذا كــان اهللا (( إن اهللا ال يحــب مــن كــان خوانــا أثيمــا ))الســارق هــو اليهــودي ؛ 

؛ ألن اادلة عنه مضادة هللا عزوجل ؛ ألا تأييد لـه مـع أن اهللا هذا اخلوان األثيم عن فإنه ال جيوز اجلدال عنه أي 

ـــا ))ال حيبـــه ؛ وقولـــه:  ـــة ،  (( خوان هـــذه صـــيغة مبالغـــة فيحتمـــل أن تكـــون علـــى باـــا وأن اهللا ال حيـــب كثـــري اخليان

(( فيكون املعىن: إن اهللا ال حيب ذا خيانة ؛ وفعال تأيت للنسـبة كقولـه تعـاىل:  للنسبة فال يلزم منهون وحيتمل أن تك

اىل قليلـه وكثـريه ؛ أي لذي ظلم وليس املعىن لكثري الظلم ؛ ألن الظلم منتفي عـن اهللا تعـ وما ربك بظالم للعبيد ))

أي مكتسـبا لـإلمث ، واخليانـة واإلمث تنطبـق متامـا  يمـا ))(( أث؟ أا للنسبة أي ال حيـب مـن كـان ذا خيانـة  إذا أيهما 

خـــانوا علـــى اليهـــودي وأمثـــوا بالســـرقة ، فهـــم مجعـــوا بـــني اإلمثـــني: بـــني اإلمث بالســـرقة وبـــني اخليانـــة علـــى هـــؤالء الـــذين 

 كـان مـن يحـب ال اهللا إن أنفسـهم يختانون الذين عن تجادل (( والفوائد اآلية:  . بإلصاق هذا العمل يف غريه

(( يستفاد من هذه اآلية فوائـد ؛ أوال: النهـي عـن املعاونـة اآلمثـة ، وهـذا مطـابق لقـول اهللا تعـاىل:  . ))  أثيما خوانا



 (( وال تجـادل عـن الـذين يختـانون أنفسـهم )) .من قولـه: من أين يؤخذ ؟  وال تعاونوا على اإلثم والعدوان ))

فــإن  (( وال تجــادل ))ه وســلم بتوجيــه اهللا تعــاىل و ... ؛ لقولــه: ومــن فوائــدها: أن اهتــداء النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــ

ومــن فوائــدها: أن اخلــائن لغــريه  هــذا توجيــه مــن اهللا تعــاىل لنبيــه حممــد عليــه الصــالة والســالم أال جيــادل عــن هــؤالء .

كتسـب ال يظـن خائن يف احلقيقة لنفسه حيث أوقها يف املآمث واخليانة ؛ ال يظن اخلائن الذي يكتسب باخليانـة مـا ي

 ( مـن غـش فلـيس منـا ) .أنه رابح بل هو خائن ملن ؟ خائن لنفسه ؛ وهلذا قال النيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم: 

هـذا نفـي احملبـة ؟   (( إن اهللا ال يحـب مـن كـان ... ))ومن فوائدها: إثبـات حمبـة اهللا ؛ مـن أيـن تؤخـذ ؟ مـن قولـه: 

ى عـن اخلونـة دل علـى ثبوـا لألمنـاء ، وهـذا كاسـتدالل الشـافعي رمحـه كيف يكون دليال علـى إثباـا ؟ ألنـه ملـا نفـ

على ثبوت رؤية اهللا تعاىل من املؤمنني ، قـال:  ملـا حجـب  (( كال إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ))اهللا بقوله: 

لف الصــاحل هلــؤالء يف حــال الغضــب ثبتــت الرؤيــة لآلخــرين يف حــال الرضــا ؛ واحملبــة عنــد أهــل الســنة واجلماعــة والســ

وأئمــة اهلــدى هــي مــا نعرفــه مــن أنفســنا ؛ ولكــن حمبــة اهللا ليســت كمحبتنــا حنــن ، بــل هــي حمبــة كســائر صــفاته ، اهللا 

أعلم بكيفيتها ؛ لكن نعلم حنن معىن احملبة وإذا كانت احملاب بيننـا ختتلـف باعتبـار إضـافتها وباعتبـار قوـا وضـعفها 

 اخلـــالق واملخلـــوق مـــن بـــاب أوىل ؛ وهلـــذا حمبتنـــا لألشـــياء ختتلـــف فـــاالختالف بـــني املخلوقـــات يكـــون اخلـــالف بـــني

حســب املتعلــق احملبــة ، أنــت حتــب العســل أليــش ؟ حلالوتــه ؛ وحتــب صــديقه لقربــه منــك وصــداقته ، حتــب زوجتــه 

، حتـب ولـدك حمبـة أخـرى مـن جـنس آخـر ، حتـب متعلقاتـه لشيء آخر ، وهلم جرا ، ختتلف احملبة يف اخللق حبسب

لكــن إذا كــرب ... احملبـــة األوىل وتنتقــل إىل حمبــة ثانيــة مـــن نــوع آخــر ؛ فاحملـــاب  ري ... الصــغري ميشـــي ولــدك الصــغو 

؛ إذا كــان اهللا تعـاىل حيــب حمبــة حقيقيـة فمــا هـي احملبــة ؟ احملبــة هـي احملبــة ؛ وهلـذا قــال ابــن  ختتلـف بــاختالف متعلقـه

القيم رمحه اهللا تعاىل يف كتابه " روضة احملبني " قال ال ميكن أن حتد احملبة مبعـىن أظهـر مـن احملبـة مـن لفظهـا ، ألنـك 

 مـا ... هــذا ليســت حمبــة ، هــذا أثرهــا و ... ؛ مهـا قلــت مــثال هــي ميــل اإلنسـان إىل مــا ... تقــول ميــل اإلنســان إىل

ولذلك ال ميكن املعاين النفسية ال ميكن إطالقا أن تعرف بغري لفظها ؛ إذا حمبة اهللا عزوجـل ثابتـة حقيقـة ولكنهـا ال 

(( لــيس  وال متثــل لقولــه تعــاىل:  (( وال تقــف مــا لــيس لــك بــه علــم ))تكيــف وال متثــل ؛ ال تكيــف لقولــه تعــاىل: 

مــن فســر احملبــة بــالثواب ؟ هــذا حمــرف ؛ ألنــه فســرها بــالالزم فهــو حمــرف ؛ ألن اإلثابــة فــرع عــن  . ء ))كمثلــه شــي

ومــن فوائــدها: أن اخليانــة مــن   احملبــة ؛ فالصــواب أــا حمبــة حقيقيــة لكنهــا تســتلزم الثــواب والرضــا ومــا أشــبه ذلــك .

ألنـه إذا رتـب علـى العمـل  خوانا أثيمـا ))(( إن اهللا ال يحب من كان كبائر الذنوب ؛ من أين تؤخذ ؟ من قول: 

عقوبــة خاصــة فهــو مــن الكبــائر ، هــذا أحســن مــا قيــل يف الكبــرية وذكــره شــيخ اإلســالم رمحــه اهللا ، كــل شــيء يرتــب 

عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر سواء كانت العقوبة لعنـة أو الغضـب أو نفـي اإلميـان أو التـربؤ منـه أو غـري ذلـك 



حذير من اخليانة ؛ لكون اهللا تعاىل نفى حمبته للخائن األثيم ؛ والرتغيـب يف أداء األمانـة ألنـه إذا ومن فوائدها: الت .

 مــن يســتخفون وال النــاس مــن يســتخفون(( تفســري اآليــة:  وقــع الــذم علــى وصــف لــزم أن يكــون املــدح يف ضــده .

  . ))محيطا  يعملون بما اهللا وكان القول من يرضى ال ما يبيتون إذ معهم وهو اهللا

هــؤالء الــذين ســرقوا ولكــنهم وضــعوا الســرقة يف بيــت أخــر خوفــا مــن العــار  مــن هــم ؟ (( يســتخفون مــن النــاس ))

الذي يلحقهم من السرقة ، فهم يستخفون مـن النـاس أن يوصـفوا بالسـراق لكـنهم ال يسـتخفون مـن اهللا ؛  وأيهمـا 

ـــه عزوجـــل ؛ أمـــا النـــاس فـــإم أحـــق أن يســـتخفى منـــه ؟ اهللا عزوجـــل ، هـــو األحـــق أن يســـتحيا م ـــه وأن خيـــاف من ن

قولـه:  (( وهو معهـم إذ يبيتـون مـا ال يرضـى مـن القـول ))يضرونك مادام الذي بينك وبني ربك سليما ؛ وقوله: 

؟ مــن لفــظ  (( مــن اهللا ))اجلملــة هنــا حــال ، حــال مــن أيــن ؟ مــن الــواو يف (( يســتخفون )) أو  (( وهــو معهــم ))

املعصــية يعــين املصــاحبة ؛  (( وهــو معهــم ))يســتخفون مــن اهللا واحلــال أنــه معهــم ؛ وقولــه:  اجلاللــة أقــرب يعــين وال

لكن معية كل شيء حبسبه ، واألصل يف معىن هذه الكلمـة هـي املصـاحبة لكنهـا ختتلـف وخيتلـف مقتضـاها حبسـب 

اع مـع حاملـه ؛ ويقـال: ... ما تضاف إليه ؛ فيقال مثال: املرأة مع زوجها ؛ ويقال: القائد مـع جنـوده ؛ ويقـال: املتـ

معنا ؛ ويقال أشياء كثرية ختتلف فيها املعية من موضع إىل آخر ؛ لكن جيمـع هـذه املعـاين كلهـا جيمعهـا املصـاحبة ، 

(( مطلق املصاحبة وختتلف مقتضياا حسب ما تضاف إليه ؛ اهللا مع هؤالء الـذين بيتـوا مـا ال يرضـى مـن القـول ، 

واملعيتـان ختتلفـان ، ختتلفـان حبسـب مقتامهـا ولوازمهمـا ، واهللا تعـاىل مـع  محسـنون )) ومع الذين اتقوا والـذين هـم

حممد عليه الصالة والسالم يف الغـار ، ومـع موسـى وهـارون يف الرسـالة ، وختتلـف هـذه املعيـة عـن معيتـه مـع املـؤمنني 

اآلية ؟ التهديد ، تسـتلزم التهديـد ما تضاف إليه ؛ فما الذي تستلزمه املعية يف هذه  سبحبواملتقني وما أشبه ذلك 

باإلضافة إىل املعىن اإلحلاق ؛ ألن املعاين اخلاصة باإلضـافة إىل املعـىن العـام وهـو اإلحلـاق التـام للخلـق ؛ مث هـل هـذه 

املعيـــة يف احلقيقـــة أو املـــراد بـــذلك ... ؟ الصـــواب أن املـــراد ـــا املعيـــة احلقيقيـــة وأنـــه ســـبحانه وتعـــاىل معنـــا لكنـــه يف 

اء وال منافــاة بــني املعنيــني ، ال منافــاة مــن ثالثــة أوجــه ؛ الوجــه األول أن اهللا تعــاىل مجــع بــني هــذين املعنيــني يف الســم

(( هـو الـذي خلـق السـموات واألرض فـي سـتة أيـام ثـم اسـتوى علـى العـرش يعلـم مـا القرآن بـل يف آيـة واحـدة 

مـع أنـه ذكـر أنـه  هـو معكـم أيـن مـا كنـتم ))يلج في األرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء ويعرج فيها و 

مســتوي علــى العــرش ، وال ميكــن أن جيمــع اهللا لنفســه بــني وصــفني متناقضــني أبــدا ؛ الوجــه الثــاين أنــه ال منافــاة بــني 

العلــو واملعيـــة ، فــإن ذلـــك ثابــت للمخلـــوق كمــا تقولـــه العــرب " مازلنـــا نســري والقمـــر معنــا " مـــع أن القمــر مـــن ... 

ة ومـــع ذلـــك هـــو مـــع مســـافر وغـــري مســـافر وهـــو يف الســـماء ؛ فـــإذا ... اجتماعهمـــا مـــع اجتمـــاع اإلجـــرام الســـماوي

حقيقي املعية والعلو يف حق املخلوق فاالجتماع يف حق اخلالق مـن بـاب أوىل ؛ والوجـه الثالـث أنـه لـو فـرض امتنـاع 



هللا تعــاىل لــيس كمثلــه شــيء اجتماعهمــا يف حــق املخلــوق فإنــه ال يقتضــي انتفــاء اجتماعهمــا يف حــق اخلــالق ؛ ألن ا

... فهــل ميكــن أن يقــاس  وهــو الســميع البصــري ؛ فــإذا كانــت الســموات الســبع واألراضــي الســبع يف يــده جــل وعــال

باخللق ؟ ال ميكن ؛ إذا فنحن نؤمن بأن اهللا تعـاىل معنـا حقيقـة وهـو يف السـماء يعلـم مـا يف قلوبنـا ويسـمع مـا نقـول 

نا والقـدرة التامـة ، وهـذه كلهـا مـن مقتضـيات املعيـة وقـد فسـرها السـلف أو كثـري ويرى ما نفعل وله سلطة التامة علي

مــنهم يف هــذه املقتضــيات فقــالوا معنــا بعلمــه وهــذا ال ينــايف أن يكــون املــراد باحلقيقــة ألــم يفســروا أحيانــا بــالالزم  

لســـلف قـــد يكـــون تفســـري كمـــا قـــال شـــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة رمحـــه اهللا يف مقدمـــة التفســـري أن تفاســـري واحـــد عـــن ا

ومن فوائدها: أن هؤالء بيتـوا مـا ال يرضـى مـن القـول يعـين سـاقوه واجتمعـوا عليـه  بالالزم ال النتفاء املعىن احلقيقي .

، مــىت ؟ لــيال ؛ ألن البيـــات ال يكــون إال يف الليـــل ؛ وهلــذا ... أـــم جــاءوا الرســـول صــلى اهللا عليـــه وآلــه وســـلم يف 

يســـتفاد مـــن ذلـــك: شـــدة اختفـــاء هـــؤالء وأـــم ال  لرســـول صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه وســـلم .الليـــل بعـــد أن ... جـــاءوا ا

هل يؤخـذ منـه أننـا إذا أردنـا أن خنفـي شـيئا نصـنع يف الليـل ؟ نعـم رمبـا يؤخـذ منهـا ؛  يريدون أن يطلع أحد عليهم .

(( مـا ال يرضـى مـن القـول  ومن فوائدها: إثبـات الرضـى هللا عزوجـل ؛ لقولـه: وهلذا يف املسألة ... أمر قضي إليه .

(( . 


